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10. 12. 2017
Ročník XXIV. číslo 49

druhá neděle adventní
Zábřeh

Zvole, Maletín
Klášterec, Jedlí, Svébohov

Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 
 Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

 tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov

Červená voda, Jakubovice, Písařov
loštice, Moravičany

 Baie de henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme tě: 
nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské zájmy, ale ať nebeská moudrost 
zúrodní naše nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.   Amen

Žalm 84   Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu
1: Iz 40,1-5.9-11                                   2: 2 Petr 3, 8-14                                         Ev. Mk 1, 1-8 
Ordinárium: latinské č. 509               příště Olejníkovo č. 502

„Na stepi připravte 
Hospodinovi cestu, 
v pustině urovnejte 
stezku našemu Bohu! 
Každé údolí ať se zvýší 
a každá hora a pahorek 
ať se sníží! 
Co je kopcovité, 
ať je nížinou, 
co je hrbolaté, 
ať je rovinou! 

Iz 40,3-4
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SvátKY a PaMátKY tÝdne
úterý 12. prosince Panny Marie Guadalupské 
středa 13. prosince  památka sv. Lucie, panny a mučednice 
čtvrtek 14. prosince památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

naléhavý úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2017
Za obyvatelstvo hondurasu
– modleme se za to, aby obyvatelé Hondurasu překonávali mírovým způsobem současné 
těžkosti.

rOrátY v ZáBŘeZe. Každé ráno, mimo neděle, začíná rorátní mše sva-
tá v 6.45 hod. (v sobotu v 7 hodin). Jste zváni všichni, zejména však děti. Po 
mši bude pro děti na faře připravena jako obvykle jednoduchá snídaně. 
Pokud chcete upéct pro zpestření jídelníčku koláče nebo buchty, nezapo-
meňte předem zavolat paní Janů na mobil 731 626 502, aby mohla koor-
dinovat „snídaňový jídelníček“ a pečivo nezbývalo! 
ZMěnY v dOBě rOrátŮ. Po dobu rorátních mší svatých nebude slavena mše svatá 
v úterý v kostele sv. Barbory a čtvrteční v ráječku, mše svaté pro děti a rodiče ve čtvr-
tek v 17.30 hod. bývat budou!

děKanátní rada. Kněží děkanátu Zábřeh se sejdou na faře v Zábřeze ve středu  
13. prosince. Mši svatou budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. Radek Maláč

rYBOva MŠe vánOČní. Poslední zkouška v ZUŠ Zábřeh bude v pondělí 11. prosince 
v 17.00 hod. Generální zkouška na RYBOVU MŠI VÁNOČNÍ bude v sobotu 16. a v sobo-
tu 23. prosince v 10.00 hod. v chrámu sv. Bartoloměje.  Dagmar Braunerová 

adventní KOnCertY
  Tuto neděli 10. prosince ve 14.00 hod. v kostele sv. Barbory jste 
zváni na koncert žáků Základní umělecké školy v Zábřeze. 
	 V neděli 17. prosince v 15.00 hod. v kostele sv. Bartoloměje kon-
certuje Dechový orchestr ZUŠ pod taktovkou Lubomíra Vepřka. 

rOdIna u BetlÉMa 
Stejně jako loni nabízíme zejména rodinám s dětmi k Vá-
nocům dárek navíc. Během vánočních svátků (25. pro-
since od 16.00 do 17.30 hod.; „na Štěpána“ 26. prosince 
a v úterý 27. prosince od 13.00 do 18.00 hod.) budete mít 
možnost rodinné stráže u betléma. Na tuto „audienci“ 
můžete pozvat i své přátele. Děti budou mít dost času užít 
si jesliček a třeba i zahrát nebo zazpívat koledy. Můžete 
u jesliček strávit půl, případně i celou hodinu. Navíc, bu-
dete-li držet stráž, mohou k jesličkám i další návštěvníci 
kostela. Pokud budete chtít být blízko Božímu tajemství 
a chvíli pečovat o otevřený chrám, dejte nám vědět.  

Irena Švédová tel. 603 891 571
 Hana Lexmanová 731 626 509
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vOlBY dO PaStOraČní radY. Tuto a minulou neděli proběhly ve farnosti Zábřeh 
volby do pastorační rady. Děkuji volební komisi za jejich náročnou službu a novým čle-
nům pastorační rady vyprošuji potřebné dary Ducha Svatého.  P. Radek Maláč

vÝSledKY vOleB dO PaStOraČní radY
Zvoleni: Ing. Marek Hackenberger, MUDr. Josef Marada, MUDr. Anna Peková, Štěpán 
Schiffer, Jaromír Bartoš a Ing. Pavel Korger 
Jmenováni farářem: Vladimír Till st., ThLic. Jana Nováková, Pavel Švéda a Martin Hojgr
Za jednotlivá společenství: Petr Bartoš (mladí křesťanští demokraté), Radomír Friedl 
(rytmická schola), Lenka Hamplová (Modlitby matek), Jaromír Herzig (zvoníci a farní 
muzeum), Pavla Houserková (varhaníci), RNDr. František John (Město Zábřeh), Jitka Ka-
rešová (Večeřadlo), Bc. Jiří Karger (Charita – ředitel), Mgr. Jana Kubíčková (Orel), Josef 
Klimek (MSKA a Katolický dům), Mgr. Jana Kratochvílová (katecheté), Jiří Krňávek (Spo-
lek Metoděj), Jiří Krňávek (Pivonín), František Lažek (kostelník na sv. Barboře), Mgr. Jo-
sef Kroul (Farní informace), Marie Rábelová (Skalička), Ondřej Sikora Ph.D. (Modlitby 
mužů), Jitka Srovnalová (ČKA), Irena Švédová (Hnízdo), Mgr. Marie Vepřková (Nemile) 
a Tomáš Velzel (misijní dílo).

S dětMI PrO vánOČní StrOMeK. S rodiči, kteří chtějí s dětmi vyra-
zit do farního lesa pro vánoční stromek, se sejdeme v sobotu 16. prosince 
po rorátech v 9.00 hod. u fary v Zábřeze.  P. František Eliáš a Jaromír Bartoš

SPOleK MetOděJ
  „Zdař Bůh! Přijměte pozvání k ustavující schůzi vzděláva-
cího křesťansko-katolického sociálního spolku „Methoděj“, která 
odbývati se bude dne 26. prosince, na den sv. Štěpána, v hostin-
ci radního Morávka v Krumpachu.“ Takto zval tehdejší zábřež-
ský kaplan František Smutný naše předky na ustavující schůzi 
Spolku Metoděj. 
Po 125 letech si dovolujeme my, jejich následovníci, pozvat vás všechny ke společné 
děkovné bohoslužbě. Mše svatá bude sloužena v úterý 26. prosince v 8.30 hodin v kos-
tele sv. Bartoloměje. Zve výbor Spolku Metoděj.

  Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na tradiční 
POvídání O víneČKu PŘI CIMBálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jož-
ky Koplíka z Ratíškovic, za doprovodu zábřežské cimbálovky, začíná o svátku svatého Jana 
– patrona vinařů, tj. ve středu 27. prosince v 15 hodin. Vstupné 50 Kč, cena ochutnávky 
(12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není podmínkou ke vstupu.

  PutOvání Za BetlÉMY. Ve čtvrtek 28. prosince zve Spolek Metoděj na již tra-
diční PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMY. V itineráři cesty je prohlídka betlémů v Ústí nad Or-
licí a na zámku v Kvasinách. Na zpáteční cestu je rovněž plánována prohlídka zámku 
Doudleby. Odjezd od kulturního domu v Zábřeze v 7.30 hodin, předpokládaný návrat  
v 18.30 hodin. Zájemci se mohou přihlásit do 15. 12. u paní Aleny Hedrichové,  
tel. 732 552 732. Na akce Spolku Metoděj srdečně zve Josef Klimek



4

ÚKOl adventní
 Stojíme na prahu nového církevního roku. Na začátku každého roku se 
bilancuje: ve společnosti, v národě i v církvi. Nastiňuje se program do další 
etapy a s ním i nové úkoly. 
My křesťané máme žít podle toho, v co věříme – tedy podle Božích přikázá-
ní, přesněji podle dobré zprávy, kterou přinesl Ježíš Kristus – podle evange-
lia. Toho si vyžaduje i naše úcta ke Kristu. 
 Je otázkou naší cti, aby se o nás nemohlo říkat: Chodí do kostela a je horší než ti, kteří 
tam ani nevkročí. Neberme to jako urážku, ale jako jasný požadavek nevěřících. I na našem 
jednání záleží, jestli jsme schopni přivádět ke Kristu a k víře. 
 Na naše řeči nikdo nedá, pokud se chováme následovně: mluví A, píše B a dělá C. Kdo-
si k takovému jednání trefně podotkl: Tvé skutky mluví hlasitěji, takže neslyším, co říkáš. 
Zvláště dnes působí na lidi v našem okolí hlavně naše činy. Slova dávají do pohybu, skutky 
táhnou. Lidé snadno a rychle zapomenou co jim kdo říkal, ale zapamatují si jak se k nim za-
choval, jak vystupoval.
 Když evangelista vzpomíná na Ježíše Krista, píše: činil a učil. Nejprve tedy skutky, potom 
slova. A láska k Bohu se musí projevit láskou k bližnímu. Mluvení o lásce k Bohu je mláce-
ním prázdné slámy tam, kde se neprojevuje obětavost a laskavost. Tedy láska v rodinách, na 
pracovištích, ve škole, na ulici…
 Mějme úctu ke každému člověku a ve všech situacích. I tvrdá pravda se dá říci taktně 
a vlídně. Tak, že neuráží. A že nás to stojí sebeovládání, sebekontrolu? Obrazně řečeno – 
bez krve a bez oběti, ani ten kdo vzlétl, nedoletí… Začínající adventní doba nám dává vyni-
kající možnost začít znovu, jinak. 
 V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší 
můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst – já u něho a on u mě“ (Zj 3,20). 
 Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku – zevnitř. Kristus je ani nevylomí, ani nevy-
páčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my...
 Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí naplněný 
život. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu v ústrety, obracet se k němu, pozvedat 
k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, kdo jsou kolem nás a odhazovat zbytečnou přítěž, 
která nám znemožňuje jít po jeho cestách…
 Kéž si to, co prožíváme, nenecháváme jen pro sebe, ale jsme živým důkazem, že Vánoce 
jsou pro nás očekáváním příchodu Krista.  P. Antonín Pospíšil 

letOŠní ŠtědrÝ den – neděle 24. PrOSInCe 
 Jelikož letošní Štědrý den připadá na 4. adventní neděli, mnozí se ptají, zda musí jít na 
dopolední (nedělní – adventní) bohoslužbu, pokud se chystají na odpolední či večerní mši 
vánoční, která je vigilií svátku Narození Páně. Odpověď jsme převzali z měsíčníku šumper-
ského děkanátu a je ověřená u otce biskupa. 
 Neděle trvá od půlnoci do půlnoci. Ať budeme účastni na kterékoliv mši svaté, splníme 
nedělní povinnost. Platí to pro všechny, ale zvlášť se to týká starších, nemocných a také ma-
minek, které by se musely i s dětmi dvakrát vypravovat do kostela.
 Je ovšem vhodné prožít neděli ještě jako adventní den a slavení Vánoc začít až štědrove-
černí večeří a večerní či noční bohoslužbou. 
 Letos v některých farnostech slaví 4. neděli adventní také jako vigilii již v sobotu večer 
23. prosince.  red.
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 3. prosince: Domov důchodců sv. Zdislavy 341; Jakubovice 521; Písařov 
576; Červená Voda 2.218 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Vitalij Molokov

ZMĚNY ZAČÁTKU NEDĚLNÍCH MŠÍ SVATÝCH V NAŠICH FARNOSTECH:
Jakubovice 7.30; Písařov 8.30; Červená Voda 10.00 hod.  P. Vitalij Molokov 

farnosti spravované z klášterce

Sbírky z neděle 3. prosince: Jedlí 2.100; Klášterec 1.000 Kč; Svébohov 1.800; Vyšehoří 
600 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Władysław Mach SDS 
 

FarnOSt Jedlí srdečně zve v pátek 22. prosince v 17.00 hodin 
do kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí na ADVENTNÍ KONCERT. Vy-
stoupí mužský sbor ŘSH pod vedením Josefa Hrocha a dětská scho-
la Jedlí pod vedením Elišky Hrochové. Vstupné dobrovolné.

drOZdOv. V pátek 15. prosince v 17.00 hod. bude v kapli v Droz-
dově ADVENTNÍ KONCERT, ve kterém účinkují žáci zdejší mateř-
ské školy. Všechny srdečně zveme. 

Senioři se sejdou ve Svébohově, v klubovně obecního domu ve středu 13. 12. v 17 hod. 

BlahOPŘání
V prosinci oslavila „duše naší farnosti“ paní Marie Šanovcová 
80 let života. 
Přejeme jí do dalších let hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Ma-
rie, též hodně optimismu, sil a radosti z každého dne. 
 P. Władysław Mach SDS a farníci 

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 3. prosince: Mohelnice 5.480; Úsov 891; Studená Loučka 450 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Souček 

Pravidelné setkání seniorů bude v úterý  19. prosince ve 14.00 hod. na faře. 
  Zvou V. Šléšková a V. Vykydalová

farnosti  spravované  z tatenice

Sbírky z neděle 3. prosince: Lubník 1.050; Tatenice 1.730; Hoštejn 1.450; Kosov 520 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

BIŘMOVANCI se sejdou v Tatenici v neděli 17. 12. v 15.30 hod.!

MŠE SVATÉ O 4. NEDĚLI ADVENTNÍ BUDEME SLAVIT V SOBOTU 23. 12., JAKO 
MŠE S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ: Lubník 15.00; Tatenice 16.15; Hoštejn 17.30 hod. 
(v Kosově mše svatá slavena nebude). 
v neděli 24. 12. dopoledne mše svaté v našich kostelích slaveny nebudou.
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lošticko    lošticko    lošticko

Sbírka z minulé neděle byla v Lošticích 2.914 Kč a na stavbu pastorační místnosti přispěl 
Bohu známý dárce sumou 500 Kč. V Moravičanech 2.288 Kč.              
 Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost.  P. Kristián Libant, CM

Farní vÝlet na OlOMOuCKÉ vánOČní 
trhY je v pondělí 18. prosince. Odjezd autobusu 
z Loštic do Moravičan je 10.40 hod.; z Moravičan od-
jezd vlaku do Olomouce v 11.00 hod. Předpokládaný 
návrat vlakem: odjezd z Olomouce v 15.33 – Loštice 
16.15, nebo 16.33 s návratem v 17.15 hod.

lOŠtICe 
  V adventním období máme v Lošticích rOrátní MŠe SvatÉ při světle svíček kaž-
dé úterý v 6.00 hod. Přijďte se s lucerničkou připravit na příchod toho, který je světlem 
světa.

  advent. Děti, přineste si lucerničku na slavnostní průvod kostelem k adventnímu 
věnci. Každou adventní neděli společně zapálíme svíčky.  

  V Lošticích zpovídáme každou středu a pátek před mší svatou od 16.30 hod. PŘED-
VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ bude ve středu 20. 12. od 15.00 do 17.00 hod. Zpovídá P. Metoděj 
Hofman.

MOravIČanY 
  Společenství mladých při ŘKF Moravičany zve na adoraci – veČer Chval se scho-
lou Jiřinky, a to v pátek 15. 12. v 19.00 hod. 

MŠe SvatÉ Ze 4. nedělI adventní budeme slavit v Lošticích i v Moravičanech 
v sobotu 23. prosince v 17.00 hod. jako vigilii.
Na Štědrý den bude mše svatá v Lošticích ve 21.00 hod. a v Moravičanech ve 20.00 hod. 
V Paloníně bude mše svatá 25. prosince a v Pavlově 26. prosince v 11.00 hod.
      

postřelmovsko    postřelmovsko

V neděli 17. 12. je mimořádná sbírka na opravy varhan v Postřelmově (minule 6.655 Kč) 
a na kapli v Chromči (hody 3.800 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

  P. Vladimír Jahn

POZvánKa na adventní KOnCert
Farnost Lesnice, Obecní úřad Lesnice a Obecní úřad Leština vás 
zvou na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční tuto nedě-
li 10. prosince 2017 od 14.00 hodin ve farním kostele sv. Jakuba 
v Lesnici. 
Účinkují dětský pěvecký sbor ARIETTA ZUŠ v Mohelni-
ci a Smyčcový orchestr ZUŠ Krejčího v Olomouci. Dobrovolné 
vstupné bude věnováno na opravy farního kostela.
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farnost zvole       farnost zvole

Sbírka z neděle 3. prosince: Zvole 4.210 + dar na potřeby farnosti 4.500 Kč. 
Sbírka na opravy bude příští neděli (jako obvykle třetí neděli v měsíci). 
všem dárcům ať odplatí Pán a zároveň děkuji všem farníkům, kteří své farnosti ja-
kýmkoliv způsobem pomáhají.  P. František Eliáš 

Tuto neděli 10. prosince ve 14.30 hod. budeme slavit mši svatou také v kostele sv. Jana 
a Pavla v Pobučí. 

MartIna PavlíKOvá - PrO tY, KteŘí PŘedČítaJí 
BOŽí SlOvO v KOStele. 
v úterý 12. prosince budeme pokračovat s prací nad texty 
Božího slova na faře ve Zvoli s paní Mga. Martinou Pavlí-
kovou, která má na starosti kulturu mluveného slova v ar-
cibiskupství olomouckém. 
V 15.00 hod. se sejdou na faře ve Zvoli děti a mládež, aby se 
mohly pod jejím vedením seznámit s dalšími pravidly čtení 
Božího slova při bohoslužbách, a od 17.00 hod. začne setkání 
s dospělými lektory.                                           P. František Eliáš

FarnOSt Maletín
Na koncert dechového orchestru ZUŠ Zábřeh jste zváni do kostela sv. Mikuláše v Maletí-
ně v sobotu 16. prosince ve 14.00 hod. a mši svatou v kostele sv. Mikuláše budeme slavit 
v neděli 17. prosince ve 14.30 hod.  P. František Eliáš 

štítecko    štítecko    štítecko

Sbírky z neděle 3. prosince: Štíty 2.110; Horní Studénky 800; Cotkytle 518 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jacek Brończyk

	V neděli 17. 12. bude ve Štítech sbírka na opravy na faře.
 V pondělí 18. 12. bude v kostele ve Štítech, od 15 hod. do 18 hod., možnost svaté zpo-
vědi před vánočními svátky. Zpovídat bude P. Vladimír Jahn.

V pondělí 18. 12. bude ve Štítech v kostele od 9 hod. zdobení vánočních stromků a úklid.
Ve stejnou dobu bude předvánoční úklid na faře. Prosíme ochotné farníky muže i ženy, 
aby se této akce zúčastnili a ta pak proběhla v co nejkratším čase.  P. Jacek Brończyk

adventní ZaStavení. Po loňském úspěchu i letos o druhé advent-
ní neděli 10. 12. uskutečníme „Adventní zastavení“ na farní zahradě ve 
Štítech. Celým výtěžkem z akce podpoříme Dětský fond Unicef, kon-
krétně boj s dětskou podvýživou. K prodeji bude svařák, dětský punč, 
vánoční cukroví, perníčky, drobné dárky a výrobky ochotných dobrovol-
níků a dětí ZŠ Štíty. Pokud  se chcete zapojit, pečete, háčkujete, vyšíváte, 
pracujete s korálky, anebo jinak tvoříte, rádi přijmeme vaše výrobky. 

                                            Bližší informace podá Eva Pecháčková 
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Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

Sbírky z neděle 3. prosince: Zábřeh 11.699; Postřelmůvek 785 Kč. 
darY: Zábřeh – na Haiti 500 Kč; na Charitu 250 Kč; na „Cestu 121“ 250 Kč; na likvidaci 
lepry 250 Kč; na zpovědnice 2.050 Kč; na květiny do kostela 1.000 Kč
 Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. Radek Maláč

darY na lePru. Ze Zábřeha byla dne 3. 12. 2017 odeslána částka 8.600 Kč. 
 Dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková 

Děkujeme z celého srdce za květinové a peněžní dary pro lurdskou kapličku. Ať Panna Maria 
Lurdská všem dárcům vyprošuje Boží požehnání a uzdravení.
   Věra Jašková a Anna Peková

charitativní  služba  církve  v  děkanátu

KluB PeČuJíCíCh – pozvání na svépomocnou skupinu. Zve-
me vás, kteří věnujete svůj čas svým nejbližším, k setkání a vzájemné 
podpoře, povzbuzení, načerpání sil i k vypovídání se ze svých staros-
tí. Setkání se uskuteční ve středu 13. prosince 2017 od 16 hodin v síd-
le pečovatelské služby (Zábřeh, Valová 290/9)

SvÉPOMOCná SKuPIna PrO POZŮStalÉ. Pro vás, kteří se cítíte 
osamělí ve svém prožívání zármutku z odchodu svých blízkých, nabízíme 
čas a prostor si promluvit o vašich bolestech, pocitech i starostech v těžké 
životní situaci, která vás potkala. Na popovídání vás zveme v pátek 15. 12.  
od 16 hodin do zasedací místnosti Charity Zábřeh (3. patro). Bližší in-
formace podá: Bc. Ludmila Nováková, zdravotni.pece@charitazabreh.cz,  
tel.: 736 509 441

KluB O PátÉ. „Schizofrenie – příčiny, léčba, komunikace s lidmi trpící-
mi touto nemocí“ je tématem druhého setkání v Klubu o páté, kam vás sr-
dečně zveme v úterý 19. 12. 2017 od 15.00 hodin (zasedací místnost Chari-
ty Zábřeh). Tématem provede Mgr. Petra Tošnerová. Bližší informace podá 
vedoucí: Jana Koberová, DiS., tel: 736 509 464, socialni.rehabilitace@chari-
tazabreh.cz

                                                 * * *
vánOČní hvěZda. Letos bylo v našem farním kostele sv. Bartolomě-
je o první neděli adventní prodáno 166 (loni 155) kusů a na konto dětské 
onkologie posláno 18.500 Kč (loni 17.110). Jménem nemocných dětí dě-
kuji za štědrost a přeji všem, aby je Vánoční hvězda provázela celými vá-
nočními svátky.  A. Tempírová 

* * *
ZaMYŠlení K 2. nedělI adventní. Prorok Izaiáš přirovnává příchod Pána ke kve-
toucí poušti. Pane, odpusť, že jsme mnohdy jako poušť a potěš nás svým slitováním.


